Vážení rodiče, milí žáci,
v příštím týdnu se změní organizace výuky ve středních školách. V souladu s pokyny MŠMT
vám posílám informace k provozu naší školy od středy 25. listopadu 2020.
Provoz v naší škole bude následující:
Odborný výcvik
 bude probíhat ve všech třídách prezenčně podle platného rozvrhu;
 žáci mohou konat odborný výcvik na pracovištích firem (pokud jednotlivé firmy
nerozhodnou vzhledem ke své situaci jinak);
 žáci, kteří do uzavření škol vykonávali odborný výcvik na pracovištích firem, obdrží od
vedoucího učitele odborného výcviku včas informaci o způsobu pokračování
odborného výcviku, ostatní mají výuku ve školních dílnách a provozech.
Teoretické vyučování
 v závěrečných ročnících bude probíhat prezenční výuka ve škole podle platného
rozvrhu (třídy EZ1, E3, N3, KC3, MES4, MS4);
 tělesná výchova nebude;
 v ostatních třídách bude dále probíhat distanční výuka podle platného
rozvrhu a podle instrukcí vyučujících;
 pro distanční výuku platí stávající zavedená pravidla - účast na distanční výuce je pro
žáky ze zákona povinná, případnou neúčast (neplnění úkolů) je třeba omlouvat stejně
jako při běžné výuce;
 hlavní komunikační kanál je EduPage, pro synchronní on-line výuku MS Teams.
Domov mládeže
 bude v běžném provozu pro všechny žáky, kteří mají prezenční výuku (včetně žáků
z jiných škol);
 provoz na DM bude zahájen v úterý 24. 11. 2020 v 19:00 hodin;
 žáci, kteří nemají prezenční výuku, na domově nebudou;
 stravování bude zabezpečeno (při dodržení hygienických pravidel), začíná snídaní ve
středu 25. 11. 2020;
 žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování a jsou na DM (budou ve škole), jsou v systému
odhlášeni, mohou se však individuálně přihlásit a stravu odebírat;
 úhrada za pobyt na DM bude poměrně krácena podle počtu dnů distanční výuky.
Školní jídelna
 bude v provozu (při dodržení hygienických pravidel) od středy 25. 11. 2020;
 žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování a mají prezenční výuku (budou ve škole), jsou
v systému odhlášeni, mohou se však individuálně přihlásit a stravu odebírat.
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